
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Quick Bayt-F légyirtó csalétek 

  2. Gyártja: DENKA International b.v. (Barneveld, Hollandia) 

.. 3. Kiszereli és forgalomba hozza: Farmmix Kereskedelmi Kft.  

4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep út 1.  

  4. Engedély száma: OTH 3508-3/2007. 

  5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,5 % imidakloprid + 0,1 % muszkamon 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Halvány rózsaszínű szemcsés, jellegzetes szagú, vízben jól oldódó granulátum. Hatását a 

házi legyekre gyomorméregként fejti ki. Biztonságát a hozzá adott keserű anyag (Bitrex) 

fokozza. 

  8. Csomagolás: 

– 15 gramm töltőtömeggel műanyag tálcán (bliszteres csomagolásban), 

– 20 és 100 gramm töltőtömeggel (alumínium aromazáras) műanyag tasakban, 

–  1 kg-os töltőtömeggel (garanciazáras) műanyag vödörben 

kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 5 évig 

használható fel. 

(A gyártás idejét a címkefeliraton fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben házi legyek irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

11.1. a 15 gramm töltőtömegű műanyag tálcán (blisztreres csomagoláson): 

A tálcákról vegyük le a védőfóliát, majd tegyük azokat ki vízszintes felületre, a házi legyek 

által látogatott helyekre, pl. ablakpárkányra, válaszfalak tetejére, tartógerendákra.  

11.2. a 20 gramm töltőtömegű tasakon: 

Bontsuk fel a tasakot, és annak tartalmát szórjuk ki vízszintes felületre, a házi legyek által 

látogatott helyekre, pl. ablakpárkányra, válaszfalak tetejére, tartógerendákra. Ügyeljünk arra, 

hogy az egyes szemek egymással érintkezzenek, de kupacok ne keletkezzenek. A hatékonyság 

fokozható, ha a szemcséket valamilyen lapos tárgyra (pl. tálcára) helyezzük, és enyhén 

megnedvesítjük. 



11.3. A 100 gramm töltőtömegű tasakon és az 1 kg töltőtömegű vödrön: 

Kétféle módon, kiszórva, illetve vízzel hígítva kenhető pépként használható fel. 

 Kiszórható granulátumként:  

Bontsuk fel a tasakot és szórjuk ki a készítményt vízszintes felületre, a házi legyek által 

látogatott helyekre, pl. ablakpárkányra, válaszfalak tetejére, tartógerendákra.  

Ügyeljünk arra, hogy az egyes szemek egymással érintkezzenek, de kupacok ne 

keletkezzenek. A hatékonyság fokozható, ha a szemcséket valamilyen lapos tárgyra (pl. 

tálcára) helyezzük és enyhén megnedvesítjük. 

 Kenhető pépként:  

Bontsuk fel a tasakot és kizárólag erre szolgáló edényzetben a 100 grammot kb. 100 ml (1 

dl), az 1 kg mennyiséget pedig 0,5-1 liter langyos vízzel jól keverjük el, majd várjunk kb. 

15 percig, hogy a granulátum részecskék teljesen feloldódjanak. 

Lapos ecsettel 5 cm széles és 50 cm hosszú csíkokat kenjünk a legyek kedvenc 

tartózkodási helyeire (pl. gerendákra, ablakokra, ablakkeretekre, lámpatestekre, 

tartóoszlopokra), olyan magasságban, hogy a haszonállatok ne érhessék el.  

Az irtószert úgy is alkalmazhatjuk, hogy a mennyezetre 50x30 cm nagyságú kartonlapot 

vagy furnír lemezt függesztünk fel, amelynek mindkét oldalára előzetesen a mérgezett 

pépet felkentük. A pépet az elkészítés után fel kell használni. Ha a felkent csalétek 

szennyeződik, porosodik, az irtószer kihelyezést meg kell ismételni. 

100 gramm csalétek 50-60 m
2
 alapterületű helyiség kezelésére elegendő. 

12. Figyelmeztetés: 

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve gyermekek és háziállatok által hozzá nem 

férhető helyen tárolandó. A csalétket úgy alkalmazzuk, hogy ahhoz gyermek, haszon- 

vagy háziállat ne férhessen hozzá. A csalétek alkalmazásakor evés, ivás és dohányzás 

tilos! A csalétek alkalmazása után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni! A csalétek 

keserű íze a gyermekek mérgeződését kivédi. Lenyeléskor hánytatás és orvosi szén adása 

szükséges, majd azonnal orvoshoz kell fordulni!  

13. Címkefelirat: 

13.1. a 15 gramm töltőtömegű tálcán (bliszteres csomagoláson): 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.1. és 12.pontokat. 

13.2. a 20 gramm töltőtömegű műanyag tasakon: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.2. és 12.pontokat. 

13.3. az 100 gramm töltőtömegű tasakon és az 1 kg töltőtömegű vödrön: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.3. és 12.pontokat 

14. OEK szakvélemény száma: 7011/75/2007. DDO. 


